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É uma satisfação enorme poder mostrar um pouco do nosso trabalho através do 

 

 

Antes de tudo, confira nossa página de “APOSTILAS” que fica disponível para acesso 

ilimitado no site www.cejurnorte.com.br. Clique na imagem abaixo e aproveite! 
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Organização: Lucas Epifanio 

 

 

 

 

Estudar crimes hediondos? 
 

Não há oposição acerca da imprescindibilidade de se estudar com bastante 
atenção a (nova) Lei de Crimes Hediondos. Como assim nova? O diploma 
normativo não é de 1990? Seus artigos já não foram exaustivamente explicados e 
comentados? Não posso contrapor.   
 

Mas temos uma grande novidade.  
 

O Pacote Anticrime teve o condão de alterar diversos de seus dispositivos, com 
derrogações, alterações, acréscimos e novos tipos penais. Portanto, pode-se 
afirmar com segurança que, com a promulgação da Lei n.º 13.964/2019 (pacote 
anticrime), tornar-se-á imprescindível uma atualização completa desse antigo, ou 
melhor, agora completamente novo instrumento normativo.  
 

São inúmeras as alterações, com destaque, p. ex., para a figura penal do roubo.  
 

Antes, vislumbrava-se uma única indicação de crime hediondo desses delitos 
violentos contra o patrimônio, v.g, o latrocínio (roubo com o resultado morte). 
Agora, não somente o latrocínio como também serão hediondos os roubos: a) 
circunstanciado pela restrição de liberdade da vítima; b) circunstanciado pelo 
emprego de arma de fogo ou pelo emprego de arma de fogo de uso proibido ou c) 
qualificado pelo resultado lesão corporal grave ou morte.  
E qual é a conclusão preliminar que podemos extrair?  
 

Esta nova reformatação dos crimes hediondos será cobrada incessantemente nos 
próximos concursos públicos e você que almeja um cargo precisará atualizar-se, 
sob pena correr o grande risco de errar questões desnecessárias.  
 
 

A mudança é inevitável.  
 

E não poderia ser diferente no ordenamento jurídico. Temos uma boa notícia:  
muitas alterações são bem-vindas e condizentes com a nossa nova formatação 
social, uma sociedade muito mais violenta, com o crime mais organizado e 
perigoso do que já era antes. Outras nem tanto. Então, como bons estudantes e 
com tantas mutações ocorridas com o importante (e às vezes inoperante) 
diploma, não há outra solução que não seja dedicar-se ao tema.

     @andreepifaniomp       
      

    
Prof. André Epifanio (Autor de livros jurídicos, 

Promotor de Justiça do Estado do Amazonas e 

docente nas disciplinas de Direito Penal, Processual 

Penal e Legislação Criminal Especial). 
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Vamos nessa?  

 

Dispõe sobre os crimes hediondos, nos termos do art. 5º, 
inciso XLIII, da Constituição Federal, e determina outras 
providências. 

O primeiro passo é entender que o art. 5º, inciso XLIII, da 
Constituição Federal é um mandado de criminalização.  

 

 O que são mandados de criminalização?  

O primeiro e importante passo é entender que o substrato de 
legitimação da Lei de Crimes Hediondos, a base jurídica primária 
de nosso estudo está na Constituição Federal de 1988. Há um 
mandado de criminalização1 previsto no art. 5º da Carta Magna, 
nos seguintes termos:  

“XLIII - a lei considerará crimes inafiançáveis e insuscetíveis de 
graça ou anistia a prática da tortura , o tráfico ilícito de 
entorpecentes e drogas afins, o terrorismo e os definidos como 
crimes hediondos, por eles respondendo os mandantes, os 
executores e os que, podendo evitá-los, se omitirem;”  

 

Doutrina: 

 
E os mandados de criminalização são “instrumentos da 

                                                             
1 Veja um trecho interessante desse julgado:  STF , HABEAS CORPUS 102.087 MINAS 
GERAISRELATOR:MIN. CELSODE MELLO (...) 1.1.   Mandatos   constitucionais   de   
criminalização:  A Constituição  de 1988  contém  significativo  elenco  de normas  que,  em 
princípio,   não   outorgam   direitos,   mas   que,   antes,   determinam   a criminalização de 
condutas (CF, art. 5º, XLI, XLII, XLIII, XLIV; art. 7º, X; art. 227, § 4º). Em todas essas é possível 
identificar um mandato de criminalização expresso, tendo em vista os bens e valores 
envolvidos. Os direitos fundamentais não podem ser considerados apenas proibições de 
intervenção   (Eingriffsverbote),   expressando   também   um   postulado   de proteção   
(Schutzgebote).   Pode-se   dizer   que   os   direitos   fundamentais expressam não apenas 
uma proibição do excesso (Übermassverbote), como também podem ser traduzidos como 
proibições de proteção insuficiente ou imperativos de tutela (Untermassverbote). Os mandatos 
constitucionais de   criminalização,   portanto,   impõem   ao   legislador,   para   seu   devido 
cumprimento, o dever de observância do princípio da proporcionalidade. (...)  (...) O Tribunal   
deve   sempre   levar   em   conta   que   a   Constituição   confere   ao legislador amplas 
margens de ação para eleger os bens jurídicos penais e avaliar as medidas adequadas e 
necessárias para a efetiva proteção desses bens. Porém, uma vez que se ateste que as 
medidas legislativas adotadas transbordam os limites impostos pela Constituição – o que 
poderá ser verificado com base no princípio da proporcionalidade como proibição de excesso   
(Übermassverbot)   e   como   proibição   de   proteção   deficiente(Untermassverbot) –, deverá 
o Tribunal exercer um rígido controle sobre da atividade legislativa, declarando a 
inconstitucionalidade de leis penais transgressoras de princípios constitucionais. 
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Constituição para oferecer proteção adequada e suficiente a 
alguns direitos fundamentais, diante de lesões ou ameaças 
vindas de agentes estatais ou de particulares. 

Segundo a lição de Ponte, “os mandados de criminalização 
indicam matérias sobre as quais o legislador ordinário não tem a 
faculdade de legislar, mas a obrigatoriedade de tratar, 
protegendo determinados bens ou interesses de forma adequada 
e, dentro do possível, integral”.  

(...)  

Os mandados de criminalização constituem, pois, uma das faces 
da proteção dos direitos fundamentais, criando um novo papel 
para as sanções penais e para a relação entre o Direito Penal e a 
Constituição. 

Os direitos enumerados como fundamentais revestem-se ainda 
da chancela de “mandados de criminalização” e, 
consequentemente, por reclamarem a proteção criminal (última 
ratio), devem afastar medidas despenalizadoras sob pena de 
imprimir o juízo de que o legislador infraconstitucional não 
atendeu aos reclamos da Constituição. (Alexandre Rocha Almeida 
de Moraes/ A TEORIA DOS MANDADOS DE CRIMINALIZAÇÃO E O 
COMBATE EFETIVO À CORRUPÇÃO/ESMP) 

Portanto, são crimes mais graves em que o legislador resolveu 
aplicar um regramento rigoroso tanto para a condenação quanto 
para a execução das penas, restringindo direitos que são comuns 
aos demais presos, a exemplo da fiança, da graça ou da anistia. 
Por sua vez, as regras de progressão de regime são mais duras 
e, em algumas situações, é vedado o livramento condicional. 

 
Art. 1º.  São considerados hediondos os seguintes crimes, todos 
tipificados no Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - 
Código Penal, consumados ou tentados:  

   Do artigo 1º já precisamos responder a algumas perguntas.  

Qual foi o sistema adotado pelo legislador para definir uma 
conduta como hedionda? Legal ou judicial?  

 
“O critério adotado pela legislação brasileira para rotular 
determinada conduta como hedionda é o sistema legal. De modo 
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a saber se uma infração penal é (ou não) hedionda, incumbe ao 
operador tão somente ficar atento ao teor do art. 1º da Lei nº 
8.072/90: se o delito constar do rol taxativo de crimes ali 
enumerados, a infração será considerada hedionda, sujeitando-
se a todos os gravames inerentes a tais infrações penais, 
independentemente da aferição judicial de sua gravidade.” (LIMA, 
2019, p. 203)2  

Críticas:  

Aspecto positivo: traz segurança jurídica.  

Aspecto negativo: Ampla liberdade para definir qualquer conduta 
como hedionda, independentemente da concreta e real gravidade 
do delito (ex: falsificação de cosméticos.)  

Atenção: E os crimes militares previstos no Código Penal Militar? 
São hediondos? NÃO.  

O legislador não positivou como hediondo nenhum delito do CPM, 
portanto o crime de homicídio qualificado no CPM não será 
hediondo3.  

 Extrai-se também do art. 1º que poderão ser crimes hediondos os 
tentados e os consumados. Por exemplo, um homicídio 
qualificado, mesmo que seja na sua forma tentada e a vítima 
esteja fora de risco, dever-se-á ser aplicada a legislação 
específica de crimes hediondos.  

 
I - homicídio (art. 121), quando praticado em atividade típica de 

                                                             
2 De forma um pouco diferente, mas seguindo a mesma linha de raciocínio, NUCCI aponta que: 
“Há, basicamente, três critérios para a classificação dos crimes hediondos: a) enumerativo; b) 
judicial subjetivo; c) legislativo definidor. O primeiro critério, usado pela Lei 8.072/90, 
simplesmente enumera os delitos que o legislador considerou hediondos – mais graves que 
outros, portanto – sem explicar ou fundamentar as razões que o levaram a tomar tal medida. 
O ponto positivo desse modelo é a segurança na aplicação da lei, isto é, somente são 
hediondos os delitos ali constantes. Outros, por pior que pareçam, estão excluídos. O ponto 
negativo consiste na nebulosa avaliação legislativa, sem que haja parâmetros para descobrir o 
que teria levado o Parlamento a considerar determinada conduta como hedionda.”(NUCCI, 
2020, p. 113)  
3 Renato Brasileiro de Lima traz um interessante exemplo: “Assim, caso um militar da ativa, no 
interior de uma determinada organização militar, constranja uma mulher (civil) à conjunção 
carnal, mediante violência ou grave ameaça, ter-se-á crime militar de estupro, nos termos do 
art. 232, c/c art. 9º, inciso II, alínea “b”, do Código Penal Militar. Nessa hipótese, o detalhe 
peculiar é que o crime militar de estupro tem pena de reclusão, de 3 (três) a 8 (oito) anos, 
pena esta que, quando comparada com o delito comum de estupro (CP, art. 213, caput), causa 
certa perplexidade, na medida  em que o preceito secundário do dispositivo do Código Penal 
estabelece  uma pena de reclusão, de 6 (seis) a 10 (dez) anos, além de se tratar de crime 
hediondo (Lei nº 8.072/90, art. 1º, inciso V, com redação dada pela Lei nº 12.015/09).”(2020, p. 
325)  
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grupo de extermínio, ainda que cometido por um só agente, e 
homicídio qualificado (art. 121, § 2º, incisos I, II, III, IV, V, VI, VII e 
VIII); (Redação dada pela Lei nº 13.964, de 2019 – Pacote 
Anticrime) 

Quanto ao homicídio, a lei em estudo aponta o simples, “quando 
praticado em atividade típica de grupo de extermínio, ainda que 
cometido por um só agente”, como crime hediondo. Contudo, feliz 
a crítica do NUCCI ao apontar que jamais será simples o 
homicídio praticado por grupo de extermínio, e sim no mínimo 
qualificado pela torpeza.  

Seguindo este raciocínio, não teríamos homicídio simples como 
crime hediondo, e sim tão somente qualificado. Mas o fato é que o 
homicídio comum do caput do art. 121 do CP, caso não seja 
praticado por grupo de extermínio, não será considerado crime 
hediondo. 

Ademais, o Pacote Anticrime buscou acrescentar o inciso VIII 
como homicídio qualificado, sendo que também seria hediondo o  
“emprego de arma de fogo de uso restrito ou proibido”. Contudo, 
foi vetado, mantendo-se a retirada do veto pelo Congresso 
Nacional. 

Então, em resumo, não há alteração com relação ao que era 
antes, ou seja, será hediondo, conforme o inciso I, o homicídio 
(art. 121), quando praticado em atividade típica de grupo de 
extermínio, ainda que cometido por um só agente, e homicídio 
qualificado (art. 121, § 2º, incisos I, II, III, IV, V, VI, VII4, não havendo 
que se falar no inciso VIII.  

E o que é “grupo de extermínio”? 

                                                             
4 Quais são as hipóteses de homicídio qualificado previstas no Código Penal? Homicídio 
qualificado  § 2° Se o homicídio é cometido: I - mediante paga ou promessa de recompensa, ou 
por outro motivo torpe; 
II - por motivo futil; III - com emprego de veneno, fogo, explosivo, asfixia, tortura ou outro meio 
insidioso ou cruel, ou de que possa resultar perigo comum;  IV - à traição, de emboscada, ou 
mediante dissimulação ou outro recurso que dificulte ou torne impossivel a defesa do 
ofendido;  V - para assegurar a execução, a ocultação, a impunidade ou vantagem de outro 
crime:  Pena - reclusão, de doze a trinta anos. VI - contra a mulher por razões da condição de 
sexo feminino: VII – contra autoridade ou agente descrito nos arts. 142 e 144 da Constituição 
Federal, integrantes do sistema prisional e da Força Nacional de Segurança Pública, no 
exercício da função ou em decorrência dela, ou contra seu cônjuge, companheiro ou parente 
consanguíneo até terceiro grau, em razão dessa condição:    Pena - reclusão, de doze a trinta 
anos. § 2º-A Considera-se que há razões de condição de sexo feminino quando o crime 
envolve:  I - violência doméstica e familiar; II - menosprezo ou discriminação à condição de 
mulher.    
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A lei não conceituou a quantidade necessária para que se 
forme um grupo de extermínio, mas o fato é que uma só pessoa 
não poderá ser. Abaixo, transcrevo a análise feita pelo Renato 
Brasileiro:  

 

“A controvérsia gira em torno da quantidade 
de pessoas necessárias para que se possa 
atestar a presença de um grupo: 02 (duas), 03 
(três) ou 04 (quatro)? 

A nosso juízo, com todas as mudanças 
provocadas pela Lei nº 12.850/13, o ideal é 
concluir que são necessárias pelo menos 3 
(três) pessoas para que se possa atestar a 
presença de um grupo de extermínio, ainda 
que a execução direta da conduta de matar 
alguém seja delegada a apenas um de seus 
membros.” (2020, p. 329) 

 

I-A - lesão corporal dolosa de natureza gravíssima (art. 129, § 2º) 
e lesão corporal seguida de morte (art. 129, § 3º), quando 
praticadas contra autoridade ou agente descrito nos arts. 142 e 
144 da Constituição Federal, integrantes do sistema prisional e da 
Força Nacional de Segurança Pública, no exercício da função ou 
em decorrência dela, ou contra seu cônjuge, companheiro ou 
parente consanguíneo até terceiro grau, em razão dessa 
condição (Incluído pela Lei nº 13.142, de 2015) 

O inciso I-A foi incluído pela Lei n.º 12.142 de 2015, sendo 
uma novidade, pois não havia nenhuma previsão de lesão 
corporal como crime hediondo. Contudo, observe que não será a 
lesão simples, prevista no caput do art. 129 do CP, apta a 
caracterizar a hediondez do delito, e sim a lesão corporal dolosa 
de natureza gravíssima e a lesão corporal seguida de morte, 
quando praticadas contra autoridade ou agente descritos nos 
arts. 142 e 144 da Constituição Federal (a doutrina chama de 
lesão corporal gravíssima funcional e lesão corporal seguida de 
morte funcional).  

E quem são as autoridades ou os agentes previstos nos 
dispositivos citados?  São os militares das forças armadas 
(Exército, Marinha e Aeronáutica),  aqueles do serviço militar 
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obrigatório, bem como agentes de segurança pública em geral 
(polícia federal, polícia rodoviária federal, polícia ferroviária 
federal, polícias civis, polícias militares e corpos de bombeiros 
militares, e a novíssimas polícias penais federais, ,estaduais e 
distrital5.  

Também será hediondo se as duas figuras típicas acima forem 

praticadas contra (...) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
5 As polícias penais federais, estaduais e distrital foram são decorrentes de acréscimo de 
recente Emenda Constitucional, a saber, 104, de 2019, aprovada em 04 de dezembro de 
2019. Portanto, bastante recente.  
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Nossa VERSÃO DEMO sobre a Lei de Crimes Hediondos fica 

por aqui, MAS VEJA SÓ A OPORTUNIDADE que deixamos 

para você! 

MATERIAL COMPLETO por APENAS R$ 9,99 ? 

+ 
28 QUESTÕES COMENTADAS (BRINDE) 

 
Basta clicar na barrinha amarela  

ABAIXO: 

 

 

Lembrando que o material completo abarca, além das disposições 
trabalhadas, os seguintes tópicos: 

 E o que é “grupo de extermínio”? 

 Crimes hediondos e equiparados 

 Críticas à equiparação do §1-A como crime hediondo 

 E munição de uso proibido? É crime hediondo?  

 E outras formas de associação criminosas também serão 
consideradas crimes hediondos?  

 Vamos diferenciar anistia, graça e indulto? 

 Crimes equiparados a hediondos 

 Tortura 

 Tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins 

 Terrorismo 

 Acusado em liberdade por ocasião da sentença condenatória 
recorrível 

 Acusado preso por ocasião da sentença condenatória recorrível 

 O art. 8º ainda está em vigor?  

 O que na prática fez o artigo 8º da Lei de Crimes Hediondos? 
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